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III. Kormányrendeletek

A Kormány 290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 4.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Diákhitel szervezet nem folyósítja a hallgatói hitelt a hitelfelvevő részére a 45. életéve betöltésének időpontját 
soron követő tanulmányi félévtől.”

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelfelvevő által igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összegei hitelcélok szerint:
a) szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 70 000 forint,
b) kötött felhasználású hitel esetében tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő 
képzési költségnek megfelelő összeg, illetve az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, 
magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásáért fizetendő térítési díj összege.”

 (2) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kötött felhasználású hitelt igénybe vevő hitelfelvevők a  29.  §-ban foglaltak szerint általános 
kamattámogatásban részesülnek.”

3. §  A Rendelet 16. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  hitelfelvevő – a  Diákhitel szervezet által e  célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat 
be a  Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt a  csecsemőgondozási díjra, 
a  gyermekgondozási díjra és a  gyermekgondozást segítő ellátásra (a  továbbiakban: gyes), a  rehabilitációs 
ellátásra, a  rokkantsági ellátásra, a  rokkantsági járadékra, a  rehabilitációs járadékra való jogosultság időszakának  
(3)–(4) bekezdés szerint meghatározott részére.
(2a) A  hitelfelvevő – a  Diákhitel szervezet által e  célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat 
be a  Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 
60%-os vagy kisebb mértékű, a  (2)  bekezdés szerinti pénzbeli ellátásokra azonban azért nem vált jogosulttá, 
mert a  társadalombiztosítás ellátásait meghatározó jogszabály alapján az  ezen pénzbeli ellátások 
megállapításához feltételként szabott időtartamban nem volt biztosított. Ebben az  esetben a  Diákhitel szervezet 
az  egészségkárosodást igazoló jogerős határozat időpontjától – de legfeljebb a  kérelem benyújtása évének első 
napjától – a következő orvosi felülvizsgálat időpontjáig biztosítja a törlesztési kötelezettség szüneteltetését.”

4. §  A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § A  hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményekben oklevél megszerzésére irányuló képzésben folytatott 
tanulmányok, illetve a hitelfelvevő tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok alapján történő igénybevételének 
külön feltételeire az e rendeletben foglaltakat a 21–23. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

5. § (1) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre, az ott meghatározott összeghatár kétszereséig – egyéni hitelbírálat 
és kockázatértékelés nélkül – jogosult a  3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában felsorolt személy, aki EGT felsőoktatási 
intézménnyel fennálló vendéghallgatói jogviszonyban a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, és 
a hallgatói hitel igénybevételének a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott feltételeit teljesíti, valamint 
nem esik a 3. § (3) bekezdése szerinti kizáró ok alá.”
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 (2) A Rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján folyósított hallgatói hitelt a  hitelfelvevő 
tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel.”

6. §  A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kötött felhasználású hitel esetében a kamatot az állam a hitelszerződés időtartama alatt, a központi költségvetés 
terhére, általános kamattámogatás formájában átvállalja a  hitelfelvevőtől. Az  általános kamattámogatás mértéke 
megegyezik a kötött felhasználású hitel 6. § (1)–(6) bekezdései alapján számított kamatával.”

7. §  A Rendelet a következő 34/C. §-sal egészül ki:
„34/C. § (1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2017. (IX. 28.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Mód. R. 3.) megállapított 4.  § (3)  bekezdését, 5.  § (1) és (5)  bekezdését, 14.  § 
(1) bekezdését és (5) bekezdés b) pontját, 16. § (2) és (2a) bekezdését, 20. §-át, 21. § (2) és (3) bekezdését és 29. § 
(1) bekezdését a Mód. R. 3. hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) Kötött felhasználású hitel esetében, ha a  hitelfelvevő a  felsőoktatási intézmény felé a  tanulmányi félévre 
vonatkozó képzési költség fizetésére vonatkozó kötelezettségének már eleget tett, és a  hitel igénylését – 
a  képzési költség megfizetésének tényéről szóló tájékoztatás mellett – 2017. október 15-ig kezdeményezi, 
a Diákhitel szervezet az 5. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a  folyósítandó összeget a hitelfelvevő 
rendelkezése szerint bármely, Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett számlájára utalja, ha a 13.  § (3)  bekezdésében meghatározott adategyeztetés során a  képzési költség 
megfizetésének a tényét a felsőoktatási intézmény a Diákhitel szervezet részére visszaigazolja.”

8. §  A Rendelet
a) 14. § (1) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában a „40. életév” szövegrész helyébe a „45. életév” szöveg,
b) 16. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szöveg,
c) 18.  § (1) és (1a)  bekezdésében a  „16.  § (2)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a  „16.  § 

(2) bekezdésében” szöveg,
d) 18. § (6) bekezdésében a „16. § (2) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „16. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

9. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (7) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Rendelet 34/C. § (2) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. október 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3–5. §, a 8. §, valamint a 9. § (2) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2017. (IX. 28.) MNB rendelete
a „Pécsi Tudományegyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából – „Pécsi 
Tudományegyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. szeptember 29.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  középkori pécsi egyetem alapítását kezdeményező Vilmos püspök 

címerkövének ábrázolása látható, háttérben az  alapítást engedélyező pápai bulla részletével. Az  emlékérme 
szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2017” verési évszám, 
az  ábrázolás alatti két vízszintes sorban a  „10 000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat olvasható. A  verdejelben 
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került 
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  körvonallal határolt középmezőben a  Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala 
épületének északi homlokzati ábrázolása látható, jobbra – függőleges vonallal határolva – a  középkori egyetem 
alapítását engedélyező pápai bulla részletével, melyet középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv választ 
ketté. Az  emlékérme szélén, felső köriratban a  „650 ÉVES A  MAGYAR FELSŐOKTATÁS”, alsó köriratban a  „PÉCSI 
TUDOMÁNYEGYETEM” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon egy Anjou-liliomot ábrázoló motívum, 
jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2017. szeptember 29-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 23/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

1. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

  
 

2. melléklet a 23/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2017. (IX. 28.) MNB rendelete
a „Pécsi Tudományegyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából – „Pécsi 
Tudományegyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2017. szeptember 29.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  középkori pécsi egyetem alapítását kezdeményező Vilmos püspök 

címerkövének ábrázolása látható, háttérben az  alapítást engedélyező pápai bulla részletével. Az  emlékérme 
szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon a  „2017” verési 
évszám, az ábrázolás alatti két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A verdejelben 
legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került 
elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  körvonallal határolt középmezőben a  Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala 
épületének északi homlokzati ábrázolása látható, jobbra – függőleges vonallal határolva – a  középkori pécsi 
egyetem alapítását engedélyező pápai bulla részletével, melyet középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv 
választ ketté. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „650 ÉVES A MAGYAR FELSŐOKTATÁS”, alsó köriratban a „PÉCSI 
TUDOMÁNYEGYETEM” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon egy Anjou-liliomot ábrázoló motívum, 
jobb oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2017. szeptember 29-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 24/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
1. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
 

 
 

2. melléklet a 24/2017. (IX. 28.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

1. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

 

2. melléklet a …/2017. (IX. …) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1712/2017. (IX. 28.) Korm. határozata
a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatokról

A Kormány a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. év vonatkozásában – amennyiben szükséges – gondoskodjon 

150 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 28. Diákhitel 2 
konstrukció kamattámogatása cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. október 31.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. év vonatkozásában
a) – amennyiben szükséges – gondoskodjon 553 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról 

a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: 2018. évi 
Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 28. Diákhitel 2 konstrukció 
kamattámogatása cím javára, és

b) az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve – amennyiben szükséges – gondoskodjon  
47 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról a  2018. évi Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 17. Egyes szociális pénzbeli 
támogatások alcím, 7. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása jogcímcsoport 
javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. január 31.

 3. felhívja a  postaügyért és a  nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost, hogy a  nemzetgazdasági 
miniszter és az  emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen előterjesztést a  hallgatói hitelrendszer 
szolgáltatási színvonalának emelése, szélesebb körű – a hallgatói és aktuális munkaerőpiaci igényekhez igazodó – 
igénybevétele érdekében ötéves távlatban megvalósítható fejlesztési koncepcióról.

Felelős: a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, emberi erőforrások 
minisztere, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1713/2017. (IX. 28.) Korm. határozata
az SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt 
Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás 
megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – szükség szerint az  általa kijelölt személy 
útján – gondoskodjon a  Magyarország Kormánya és az  SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek 
az  Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-667656) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében 
történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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